
data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

06.10.2018 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społ. - jakościowych  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska (MBS), s. 
216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.,-jakościowych  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ. -ilościowych mgr 
J.Pałczyńska (MBS), s. 
216

19.15

07.10.2018 08.15

Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 
M.Smulczyk, s. 124 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30

Moduł dydaktyczny - tylko dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych
oznaczenia skrótów: MBH-Moduł Badań Humanistycznych; MBS-Moduł Badań Społecznych. W każdym z tych dwóch modułów wykłady są obowiązkowe natomiast
 konwersatorium w każdym module obowiązuje jedno, przykład: MBS - wykłady + konwersatorium z Metodologii lub wykłady + konwersatorium z Antropologii

kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 
na I stopniu studiów.

                                           1               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 

konsultacje do modułu: Moduł badań społecznych: dr P.Zańko, dr A.Dąbrowska, pok. 331; konsultacje do modułu:Moduł 
badań humanistycznych:  dr hab. R.Godoń, pok. 118

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)



data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

20.10.2018 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.-ilościowych mgr 
J.Pałczyńska (MBS), s. 
216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ.-ilościowych mgr 
J.Pałczyńska (MBS), s. 
216

19.15

21.10.2018 08.15

Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 
M.Smulczyk, s. 124 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 507

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30
kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 

na I stopniu studiów.

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

                                           2               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 

Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr 
hab. Anna Kowalewska  213, dr hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr 

hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130



data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

03.11.2018 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

19.15

04.11.2018 08.15
Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 412

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30
kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 

na I stopniu studiów.

                                           3               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413

konsultacje do modułu: Moduł badań społecznych: dr P.Zańko, dr A.Dąbrowska, pok. 331; konsultacje do modułu:Moduł 
badań humanistycznych:  dr hab. R.Godoń, pok. 118

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 

współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)



data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

17.11.2018 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

19.15

18.11.2018 08.15

Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 
M.Smulczyk, s. 124 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 412

rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30

                                           4               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr 
hab. Anna Kowalewska  213, dr hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr 

hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 

współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 
na I stopniu studiów.



data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

01.12.2018 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

19.15

02.12.2018 08.15
Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 412

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30
kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 

na I stopniu studiów.

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

konsultacje do modułu: Moduł badań społecznych: dr P.Zańko, dr A.Dąbrowska, pok. 331; konsultacje do modułu:Moduł 
badań humanistycznych:  dr hab. R.Godoń, pok. 118

                                           5               Rozkład zaj ęć dla I roku studia drugiego stopnia, niestacjonarne

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 

współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)



data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

15.12.2018 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

19.15

16.12.2018 08.15

Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 
M.Smulczyk, s. 124 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 412

rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30

Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr 
hab. Anna Kowalewska  213, dr hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr 

hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 
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współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 
na I stopniu studiów.



data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

12.01.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

19.15

13.01.2019 08.15
Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 412

środowisko lokalne i 
rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30
kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 

na I stopniu studiów.

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413
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Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

konsultacje do modułu: Moduł badań społecznych: dr P.Zańko, dr A.Dąbrowska, pok. 331; konsultacje do modułu:Moduł 
badań humanistycznych:  dr hab. R.Godoń, pok. 118

Ewaluacja instytucji edukacyjnych, dr M.Smulczyk sala 413

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 

współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)



data godz. grupa 1 grupa 2/PWcz-1 grupa 3/ PWcz-2
grupa 4/Wcz z 
Terapią-1

grupa 5/Wcz z 
Terapią-2 grupa 6 grupa 7

26.01.2019 08.15

10.00

11.45

14.00

15.45

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

17.30

Antropologia kult., dr 
A.Dąbrowska (MBS), s. 
129

Wspołczesne kier. 
pedagog., (MBH),mgr 
A.Sochaczewska s. 

204

Wspołczesne kier. 
pedag., dr hab. 

J.Rutkowski (MBH), s. 
130

Metodologia badań 
społecznych,-jak.  dr 
P.Zańko (MBS), s. 507

Filozofia edukacji, dr R. 
Godoń (MBH), s. 213

Metodologia badań 
społ.- ilościowych mgr 
J.Pałczyńska-il. (MBS), 
s. 216

19.15

27.01.2019 08.15

Ewaluacja instytucji 
edukac., dr 
M.Smulczyk, s. 124 

10.00

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

profilaktyka 
pedagogiczna, mgr 
K.Kamińska, s. 412

rodzice w sytuacji 
trudności ed., mgr 
A.Rokicka, s. 507

Podstawy dydaktyki, 
mgr A. Sobolewska, s. 
320

11.45

metody aktywizujące  w 
przedszkolu i w 
szkole,dr J.Pękala, 
s.501

Matematyka dla 
nauczycieli, mgr 
K.Zych, s. 304

Kompetencje 
dydaktyczne, mgr 
A.Sobolewska, s. 320

Filozofia edukacji, dr 
hab..R.Godoń (MBH), 
s.213

14.00

15.45

17.30
kursy online: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz psychologia rozwojowa dla osób ze specjalności nauczycielskich, którzy nie realizowali tych przedmiotów 

na I stopniu studiów.
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Seminaria magisterskie:prof.dr hab. G. Dryżałowska  218, dr hab. A.Fijałkowski   416, dr hab. Rafał Godoń, 124, dr hab. M. Kolankiewicz  412, dr 
hab. Anna Kowalewska  213, dr hab. K. Lubomirska 129, dr hab. Mirosław Pęczak  303, dr hab. G.Szumski s.203, prof. A. Wiłkomirska, 312, dr 

hab. M. Żytko, prof. UW  313,dr hab. A.Zielińska, prof. UW  130

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej , 
wyk. dr L.Nowakowska,s.414

Antropologia kulturowa, wykład, dr hab.. M.Pęczak, sala 413, (MBS) 

współczesne kierunki pedagogiczne, wykład, dr M.Przanowska,sala 413 (MBH)

Metodologia badań, wykład, dr hab.. A. Wiłkomirska, prof.. UW, sala 413 (MBS)

Filozofia edukacji, wykład, dr R. Godoń , sala 413 (MBH)

podstawy dydaktyki, wykład, dr D. Dziewulak, s. 414 (dla osób, które nie mają kwalifikacji pedagogicznych)



zkowe natomiast


